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Těší nás, že i ve Francii funguje spojení dvou kvalitních 
značek jako jsou Girbau a Surfchimica. Na snímku zleva 
pan Marco Vaccari, majitelka prádelny a Roberto Cas-
telli v jedné z francouzských prádelen, kde je využívá-
na technologie Aquafactor na stroji Girbau. Pány z firmy 
Surfchimica můžete znát jako dodavatele chemických 
prostředků a pomůcek pro čistírny a prádelny z mnoha 
školení uskutečněných v České republice. 

Firma Girbau poprvé ve své historii jmenovala nového generálního ředitele, který nepatří 
do rodiny Girbau. Jmenuje se Guillem Clofent a nahradí v nejvyšší funkci Mercè Girbau a Pere 
Girbau, kteří v posledních 8 letech vykonávali tuto funkci společně. Guillem Clofent je třiačty-
řicetiletý inženýr, má magisterský titul v oboru Business Management a Inovace a má zkuše-
nosti s řízením firmy o několika tisících zaměstnanců.

Změna přináší završení posílení týmu společnosti, které firma realizovala v posledních le-
tech. Byla dokončena generační výměna a teď se firma připravuje na nové období růstu. Pere 
Girbau na vysvětlení dodává, že rodina Girbau bude nadále fungovat se stejným zápalem, ale 
že Guillem bude klíčem ke zvýšení růstu skupiny. Jeho rozsáhlé zkušenosti v mezinárodním 
průmyslovém sektoru jsou do budoucna velkým přínosem. 

Přejeme Guillemovi hodně štěstí! 
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Firma Girbau má nového generálního ředitele

Služba mokrého čištění  
Aquafactor je úspěšná  
nejen v České republice
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Jsme s vámi již několik generací
V roce 2016 slavíme 20. výročí působení firmy jako privátního podnikatelského subjektu. KOVOSLUŽ-

BA OTS, a. s. je nástupcem státního podniku Kovoslužba, který byl založen v roce 1951, a to na základech 
firmy, jejíž historie sahala až do začátku první republiky. V roce 1996 se forma podnikání změnila na akcio-
vou společnost, došlo k rekonstrukci skladového areálu a rozvoji činnosti obchodně technických středisek. 
Ředitel společnosti KOVOSLUŽBA OTS, a.s. Ing. Pavel Vaněk na toto téma říká: „Jsem rád, že jsme upevnili 
pozici stabilní, silné a spolehlivé firmy a v segmentech trhu, ve kterých podnikáme, patříme k významným 
hráčům. Roční obrat firmy přesáhl 200 miliónů korun a opět jsme tedy zaznamenali mírný nárůst“. 

Nezahálíme ani my ve středisku OTS Čistírenská a prádelenská zařízení. Snažíme se být leadery oboru 
a pokud se nám to daří, máme z toho radost. Do rukou se Vám dostal jubilejní čtyřicátý výtisk newsletteru 
pro profesionály v oborech čištění a praní, jehož první číslo spatřilo světlo světa přesně před deseti lety, 
1. března 2006. Rovněž právě nyní vyšel nový katalog ZBOŽÍ ■ SLUŽBY ■ CENY 2016, který je 
svou již téměř dvacetiletou tradicí, obsáhlostí sortimentu a informací v České republice unikátním periodikem 
ve svém oboru. V případě Vašeho zájmu o elektronickou verzi tohoto katalogu zašlete svůj kontakt na e-mail:  
r.dub@kovosluzbaots.cz. Rádi Vám katalog zašleme (soubor je ve formátu pdf o velikosti 5,2 MB). 

Současně Vás srdečně zveme na praktické školení CHEMIE A DETÁŠ. Toto školení určené pro provozo-
vatele a zaměstnance v oboru chemického čištění oděvů a praní prádla proběhne ve středu 13. dubna 2016 
v provozovně čistírny oděvů v Českém Brodě. On-line přihlášky jsou k dispozici na našich internetových 
stránkách www.kovosluzbaots.cz.  Přejeme Vám hodně osobních a pracovních úspěchů.
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Za několik dní tu máme konec roku 2016, rok ve kterém uteklo 
20 let od privatizace s.p. KOVOSLuŽba OTS, a zapsání nového 

subjektu, KOVOSLuŽba OTS, a.s. do Obchodního rejstříku.
Za těch 20 let se událo mnoho pozitivního, musíme ale přiznat, 

že ne všechno se povedlo podle našich představ. Můžeme však 
konstatovat, že toho pozitivního bylo podstatně víc. 

Při každém významném výročí vzniká prostor pro bilancování. 
Vzhledem k tomu, že každé bilancování může vyvolat zdání, že 
může jít o bilancování závěrečné, omezím se jen na stručné kon-
statování. Za 20 let činnosti na čistírenském a prádelenském trhu 
jsme postavili nebo dodali  více než 70 chemických čistíren, insta-
lovali jsme přes 150 pracích strojů. Naším cílem bylo a je dodávat 
především kvalitní stroje, proto jsme zvolili spolupráci s italským 
výrobcem čistírenských strojů s dlouhou tradicí, firmou rENZaCCi 
a v segmentu pracích strojů spolupracujeme s výrobcem Girbau. 
Tyto firmy mají ve světě vynikající renomé. Naši zákazníci si proto 
nemohou na kvalitu strojů stěžovat. Tedy mohou, ale nemají důvod. 
Samozřejmě, že tyto stroje nepracují bez dalšího strojního vybavení 
jako jsou mandly, sušky, žehlicí prkna, detašovací stoly atd. 

Tato zařízení dodáváme od výrobců SiDi, CONF, iNDuSTiriES, 
arTMECC.

Spotřební materiál, jako chemie SurFCHiMiCa, vyrábí celou škálu 
chemie pro provozovny chemických čistíren – tedy zesilovačů, 
impregnačních a úpravnických prostředků včetně kompletní řady 

chemie pro mokré čistění, a v současné době již ve dvou samo-
statných výrobních řadách pokrývají komplexně celý sotriment.

Nabídku našich produktů se snažíme inovovat tak, jak jde techno-
logie dopředu. V minulých měsících jsme uvedli na trh prací stroj 
s nižší spotřebou vody 7,8 na kg prádla, což je pro klasickou prač-
ku špičková hodnota spotřeby, 
nové produkty chemie, a za-
čátkem přístího roku uvedeme 
na trh sanitační skříň OZOCab. 
Toto zařízení je schopno dez-
infikovat ozónem jakýkoli druh 
oděvů, hodí se proto do divadel, 
golfových klubů ad. 

Vážení přátelé, na závěr toho-
to krátkého úvodu tohoto vydá-
ní CleanHitu mi dovolte, abych 
Vám poděkoval za dosavadní 
spolupráci a do nového roku 
2017 i dalších desetiletí popřál 
mnoho štěstí, zdraví, pracov-
ních i osobních úspěchů. 

Váš kolektiv pracovníků střediska prádelenské a čistírenské tech-
nologie firmy KOVOSLuŽba OTS a.s.

Jsme s Vámi již 20 let

Čistírny a ČOI

Z hISTORIE

AKTUÁlnĚ

Z ÚVODnÍK 

V současnosti se čistírny setkávají se zvýšeným zájmem ze strany 
ČoI. Není to ale na základě její činnosti, nýbrž proto, že se proje-
vuje zvýšená snaha zákazníků přesunout vyrovnání za reklamaci 
na čistírenské provozy a neuplatňovat reklamaci na prodejnách, 
neboť se jim to zdá jednodušší.

ČoI jde totiž na provozovnu až na základě podnětu, byť anonym-
ního, protože jej musí ze zákona prověřit.

Na několika seminářích určených pro pracovníky a majitele pro-
vozoven chemických čistíren sami pracovníci přiznali, že tento obor 
pro ně tvoří pouze minimální a nepříliš zajímavý segment práce 
v tom směru, že oni kontrolují převážně formální stránku sporu. 
Je pro ně rozhodující to, zda byla reklamace přijata a zda na ni 
čistírna v termínu reagovala. Neřeší tedy vůbec odbornou stránku, 
ale formální podklady a termíny k reklamaci. Ze zákona jim sice 
přibývá v současné době i funkce mediátora – zprostředkovatele 

mezi stranami, ale pokud strany nemají vůli se dohodnout, je stejně 
konečným řešením pouze soud.

ČoI se zaměřuje na to, zda je na provozovně vyvěšen ceník a zda, 
pokud je jiná cena než je v ceníku, s tím byl zákazník seznámen.

Na základě těchto skutečností se čistírny práce ČoI příliš obávat 
nemusí, neboť tyto podmínky se ve vlastním zájmu snaží velmi 
pečlivě dodržovat, a i to je pro pracovníky ČoI důvod, proč obor 
není pro jejich práci tak zajímavý.

Pro čistírny je nutné ve zvýšené míře dodržovat to, co již dělají, 
tedy důkladný příjem. Na jeho základě pak lze omezit podíl rekla-
mací i z pohledu oZ, kde je jasně uvedeno, že za převzatou zakázku 
nese čistírna zodpovědnost v rozsahu služeb dohodnutých se 
zákazníkem, a zda tato skutečnost je jakoukoliv formou zajištěna 
nejlépe na příjmovém dokladu.

Svou první prezentační místnost nezřídila italská značka Ren-
zacci v žádné budově, ale ve speciálně upraveném nákladním 
voze, který můžete vidět na fotce. Uprostřed trojice mužů stojí 
zakladatel společnosti Azelio Renzacci a po stranách jeho dva 
bývalí prodejci. Zajímavostí fotografie pořízené v severní Itálii 
70. let je také zelený vůz Škoda, stojící za kamionem.

InG. PeTR ŠeBesTIÁn

InG. PeTR ŠeBesTIÁn
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Vývoj v síťi, správě dat a více serverových systémů bude techno-
logickým základem nové generace prádelenských strojů, reportáž 
Tony Vince.

Při rozhodování nákupu zůstává v každém případě hlavním fak-
torem šetření zdrojů. Zákazníci, kteří pravidelně zpracovávají velké 
množství prádla, nyní vyžadují pračky s odstřeďováním navržené tak, 
aby snížily spotřebu vodu, energie a množství pracího prostředku.

Mnozí z hlavních výrobců prezentujících se v posledních měsících 
na mezinárodním veletrhu Texcare přesvědčovali, že prací stroje 
pro velkou zátěž, tedy průmyslové stroje, jsou v současné době 
primárně modernizovány pro energeticky úspornější vybavení. 
Marc Caralt, manažer značky Girbau ve Španělsku, nepochybuje 
o tom, že prádelny jsou připraveny investovat do nové generace 
strojů. Řízení nákladů na provoz u průmyslových strojů je a bude 
prioritou a říká: „Náklady v jakémkoli byznyse musí být řízeny tak, 
aby se zvýšila jeho konkurenceschopnost. Trh průmyslových práde-
len je stále více konkurenční a emisní, cena je základní (podstatná). 
Z tohoto důvodu být více energeticky úsporný znamená být přímo 
úměrně konkurenceschopný pro klienty a současně být více přízni-
vější a šetrný pro životní prostředí.“

Dále říká, že rok 2015 byl velmi pozitivní pro všechny trhy firem 
a dodává: „Jsme na trhu více jak 55 let, děláme věci dobře a klienti 
si toho váží.“ Vyzdvihuje americký kontinent jako jeden s patrně 
největším nárůstem poptávky, a hotelový trh jako jeden z nejvíce 
ožívajících sektorů.

Klíčovým zaměřením firemního výzkumu a vývoje je požadavek 
na snížení spotřeby vody a energie. Závěrem Girbau usiluje o to, 
aby se monitorováním zjednodušily informace o přístroji s cílem 
kontrolovat vodu, energii a spotřebu pracího prostředku. Nestačí, 
že stroj spotřebovává méně, dodává Caralt. Vlastník nebo manažer 
prádelny musí mít možnost vědět nezbytné informace kdykoli tak, 

aby mohl je kontrolovat a nastavit. Také si musí být jistý, že stroj 
bude pracovat bez problémů 24 hodin. 

Říká, že dva nové prací stroje představené na veletrhu Texcare 
– HS6024 (24 kg odpružená) a RMS628 (28  kg neodpružená) – 
jsou toho dobrým příkladem. „Vysoce účinné pračky (prací stroje), 
navržené tak aby pracovaly intenzivně bez problémů a prakticky 
bez údržby.“ 

U nás se trh zaměřuje primárně na odpružené stroje s vysokým 
stupněm odstředění, protože v průmyslových prádelnách se tím 
eliminuje nutnost prádlo předsoušet před žehlením, a u froté zkra-
cuje dobu sušení.

Americký trh je z našeho pohledu specifický i tím, že tam se více 
instalují pračky bez odpružení, což je dáno tím, že jsou montovány 
ve většině případů přímo do domů, a také jiným složením sortimentu.
Snižování spotřeby vody jde spolu s technickými možnostmi stroje, 
kdy stroj je podle náplně schopen upravovat množství vody, pracích 
přísad a prostředků nejen v závislosti na náplni, ale také s ohledem 
na materiální složení. Jinou náplň tedy pračka napouští na bavlnu 
a jinou na syntetiku, jelikož bavlna potřebuje více vody díky tomu, 
že se voda dostává do vlákna.

Důležitá je i nutnost reagovat na tyto skutečnosti i poměr lázně, 
a to jak pro optimální volbu koncentrace pracích přísad a prostředků, 
tak pro jejich využití. I zde se pak přihlíží k složení materiálu.

Důležitou informací pro spotřebitele je i vlastní údaj vyjadřující 
spotřebu vody v pracím cyklu na 1  kg prádla, který je ale nutné 
porovnávat podle typu programu. Je nutné přihlížet k sortimentu 
a stupni zašpinění, takže pro porovnání je optimální vybrat hod-
notu např. Praní středního zašpinění bavlněného prádla praného 
na 60 °C  – to je totiž jeden typ nejběžnějšího sortimentu praného 
v prádelnách.

INoVACe TVoŘí NoVoU geNeRACI PRACíCH SySTéMů

Z DOMOVA A ZE SVĚTA

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

Překlad GIRBAU

InG. Přemysl VAněk

Ve spolupráci s ing. radkem Vašíčkem, dlouholetým činovníkem 
asociace prádelen a čistíren (aPaČ), pro vás připravujeme nové 
internetové stránky, které by se měly stát zajímavým zdrojem 
informací pro čistírenské a prádelenské provozy.

Vedle provozovatelů by měly být stránky přínosem i pro jejich 
zákazníky, kteří by s jejich pomocí měli k dispozici snadno dostupný 
přehled o čistírnách a prádelnách ve svém okolí, včetně možnosti 
přímého dotazu na někoho z odborníků v oboru.

Jak bylo zmíněno v úvodu, hlavním zájmem je přinášet informace 
profesionálům, kteří budou mít možnost najít na stránkách infor-
mace o aktuální či připravované legislativě, informace o novinkách, 
nových trendech nebo možnostech odborných školení.

Stránky budou samozřejmě optimalizované i pro mobilní telefony 
a připravujeme také propojení na sociální sítě, díky čemuž bychom 
chtěli umožnit lepší komunikaci jak mezi profesionály, tak i mezi 
nimi a jejich zákazníky. Spuštění portálu plánujeme na začátek 
roku 2017 a o spuštění a výhodách, které vám stránky přinesou, 
vás budeme včas informovat.
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AKČnÍ nABÍDKA - PROSInEC 2016

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Prodej jednotlivých kusů 
jakákoli níže uvedená 

barva 1,50 Kč bez DPH
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Apretto spray Stira Bene 
Tekutý škrob ve spreji

balení: 500 ml

Objednací kód: 687.003

Ceníková Cena: 82,65 Kč

Akční cena: 60,- Kč
Cena včetně DPH: 73,- Kč 

Váleček odchlupovací profi

balení: 2 x 10 m

Objednací kód: 687.012

Ceníková cena: 140,49 Kč

Akční cena: 110,- Kč
Cena včetně DPH: 133,- Kč 

Surfin Delta (Fixin R)

balení: 450 ml

Objednací kód: 687.024

Ceníková cena: 239,66 Kč

Akční cena: 180,00 Kč
Cena včetně DPH: 218,- Kč

Pytel na praní ve vodě

barva: bílá

rozměr: 50 x 70 cm

Objednací kód: 605.018

Ceníková cena: 123,96 Kč

Akční cena: 92,00�Kč
Cena včetně DPH: 111,- Kč

Díly lepenkové (latex)

balení: 2000 ks

Objednací kód: 605.182

Ceníková cena: 822,31 Kč

Akční cena: 752,33�Kč
Cena včetně DPH: 910,- Kč

Ramínka barevná, balení: 450 ks
MODrÁ  Objednací kód: 605.294; ŽLuTÁ Objednací kód: 
605.295; ZELENÁ Objednací kód: 605.297; FiaLOVÁ 
Objednací kód: 605.298; ČErVENÁ Objednací kód: 605.341

Ceníková cena: 824,00 Kč
Akční cena: 550,- Kč; Cena včetně DPH: 665,- Kč

Tkaloun Polyester
typ MB/S, 180 °C

balení: 400 m, šíře 15 mm

Objednací kód: 605.046

Ceníková cena: 1 231,40 Kč

Akční cena: 1000,00�Kč
Cena včetně DPH: 1 210,- Kč

Folie balicí do nástěnných 
baliček (rukáv)

Materiál: LDPE

rozměr: 600 x 0,015 mm, 50 m

Objednací kód: 605.164

Ceníková cena: 859,51 Kč

Akční cena: 759,00�Kč
Cena včetně DPH: 918,- Kč

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Prodej jednotlivých kusů 
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Objednávky, prodej a informace
KOVOSLUŽBA OTS, a. s.
OTS Čistírenská a prádelenská zařízení
Tovačovského 2, 130 00 Praha 3 – Žižkov
tel.: 222 519 595, 603 163 148; fax: 222 519 608
e-mail: cistirnyap@kovosluzbaots.cz

Smluvní prodejce pro Moravu a Slezsko
RTL servis, s.r.o.
Michal Řoutil
tř. Hrdinů 595/35, 795 01 Rýmařov
mobil: 731 184 298, info@rtlservis.cz
www.rtlservis.cz

Servis zařízení pro čistírny a prádelny
tel.: 222 517 562
Servisní pracovníci KOVOSLUŽBA OTS, a. s.
Praha a střední Čechy:
David Ho� mann, Petr Ludický
Jižní Čechy: Milan Šindelář

Externí servisní spolupracovníci:
Michal Řoutil, severní Morava
Josef Sukup, jižní Morava a Slovensko
Daniel David, severní Čechy
Robert Reichel, západní Čechy
Ivo Hanuš, východní Čechy
Roman Dvořáček, Brno a okolí
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